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CONCOURS HIPPIQUE
DROGEHAM 2019
ZATERDAG 7 SEPTEMBER - 09:00 UUR

Gratis
toegang
FINALE YOUNG RIDERS HACKNEY’S / PROVINSJE FRYSLÂN PRIJS / NK EENSPANNEN DEKHENGSTEN
FRIES RAS / FINALE ANEMONE’S STALLEN TUIGPAARDEN / DE GROTE FRANK ROEST PRIJS / FUTURE GUYS

Hoofdsponsors:

WWW.CHDROGEHAM.NL

Samen vieren we
de winst.
Rabo ClubSupport helpt
clubs doelen te realiseren.
Inschrijven kan tot en met 20 september.

Lees alles op
Rabobank.nl/clubsupport

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

v.l.n.r. Pascal Drijfhout, Albert Minkema, Trees Fokkinga, Allard van der Wal
Jaike Hamstra, Froukje Dedden, Appie Alma, Eelkje Ruiter en Lammert van der Veen

Het Nationaal Concours
Hippique Drogeham viert haar
40ste jublieum!
In het jaar 1979 werd voor de eerste keer het concours georganiseerd op het
weiland naast de boerderij van O. Vries, later op het terrein midden in het
dorp. Bijzonder is het om in het archief te duiken en terug te kijken naar oude
programma-boekjes, foto’s en andere bewaarde documenten. De herinneringen
aan al die prachtige momenten doet je weer glimlachen. Aan al die foto’s kun je
zien wat een enorme ontwikkeling de paardensport, maar ook een evenement als
ons Concours Hippique heeft doorgemaakt. Een tijdlijn met hoogtepunten zijn in
de concourskrant gepubliceerd. Vaak prachtig weer met veel publiek.
Vanaf 2002 draagt Concours Hippique Drogeham de A status van de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie. Wat betekent dat Drogeham behoort tot de
top tien van best georganiseerde en belangrijkste tuigpaarden concoursen in ons
land. Mooie hoogtepunten zoals de editie van 2004 waarin “de Gouden Dames”
Anky van Grunsven en Leontien van Moorsel naar Drogeham kwamen staan nog
helder op mijn netvlies. Hiermee zette CH Drogeham zich definitief op de kaart.
In al die jaren zagen we geweldige paarden voorbij komen, zoals bijvoorbeeld
Hearke, Colonel, Bariton en mister George. Ontelbare kampioenschappen zijn
de revue gepasseerd in deze veertig jaar met vele Nationale en Friese titels voor
tuigpaarden, het Friese ras en hackneys. Dat het in 2019 de 40ste keer is dat het
concours georganiseerd wordt, is voor ons een motivatie om extra ons best te doen
er een prachtig evenement van te maken. Tevens voor mij een mooi moment om
afscheid te nemen als bestuurslid en wens het bestuur en de vrijwilligers heel veel
succes in de toekomst.

Burgemeester Oebele Brouwer

Op bezoek bij
Burgemeester Oebele Brouwer
Toga uit, keten om!
Even kennis maken met Oebele Brouwer, die sinds februari burgemeester van
Achtkarspelen is. Na 27 jaar als officier van Justitie gewerkt te hebben en ook nog
bijna vijf jaar in het landelijk parket, waar zware dossiers aan de orde kwamen,
ging het roer om. De baan van burgemeester kwam voorbij, Brouwer solliciteerde
en werd gekozen. Op de vraag waarom hij dacht dat hij deze taak wel op zich kon
nemen, was het antwoord “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het
wel kan”. Naar een beroemde quote van Pipi Langkous.
Binding en verbinding
Oebele Brouwer is een mensenmens en vindt het belangrijk dat er sociale binding
en verbinding is. “Als iemand uit deze omgeving snap ik de mensen, doordat
men mij kent kan ik rechtstreeks aangesproken worden”. De burgemeester
heeft een druk programma voor de boeg zoals o.a. de wielerronde, gondelvaart
en CH Buitenpost en natuurlijk CH Drogeham. “Mijn dochter heeft ooit op haar
pony meegereden op CH Drogeham, via haar rijvereniging de Marruters
uit Eastermar” het was een leuke tijd, maar nu zijn de pony’s ingeruild voor
schapen. Het schapenland is via een milieubewust traject ingezaaid met een
kruidenmengsel “schapenbuffet de luxe” en ook kunnen de bijen en insecten hun
hart ophalen met het ingestrooide bloemenmengsel.
Op de vraag wat Brouwer verwacht van CH Drogeham “Ik laat me verrassen”

Deze 40ste editie van Concours Hippique Drogeham belooft weer speciaal te
worden en graag ontmoeten wij onze sponsoren, deelnemers en publiek op de
Hamsterpein om te genieten van prachtige paardensport. Dit alles wordt mogelijk
gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren. Hiervoor willen wij
als bestuur allen hartelijk dank zeggen.

Uit de oude doos...

Het bestuur van Concours Hippique Drogeham wenst iedereen
succes en een prachtige dag.

Eelkje Ruiter-Broersma.

1e concours Hippique 1979

Hearke mei Sibren Bangma 1983

Kwaliteit en comfort in

aluminium en kunststof kozijnen
Kootstertille I T. 0512-330016 I info@alrako.nl I www.alrako.nl

Superior Solutions

De Stertil Group bestaat uit drie werkmaatschappijen en biedt aan klanten over de hele wereld technisch geavanceerde
oplossingen. Stertil-Koni Hefbruggen is wereldmarktleider op het gebied van heffen in het zware segment en beschikt over
een zeer compleet en in eigen huis ontwikkeld productportfolio ten behoeve van onderhoud en reparatie van commerciële
voertuigen. Stertil Dock Products levert de hoogste kwaliteit dock equipment voor magazijnen en distributiecentra in
vele sectoren. Stokvis Service verzorgt installaties, service en nazorg voor zowel hefbruggen als dock products.

Stertil B.V., Postbus 23, 9288 ZG Kootstertille, Nederland, Tel. +31 (0)512 334444,
www.stertil.com, info@stertil.nl, StertilGlobal, /Stertil-b-v-, @Stertil

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw
Vestigingen in Drachten,
Kootstertille en Schuilenburg

IJZERSTERK IN MAATWERK!
Postbus 107
9200 AC Drachten
WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22
Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11
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Tijd

Rubriek

Duur

Onderdeel CH DROGEHAM 2019

9.00

1

15 min.

Eenspannen Hackney’s grote maat, limietklasse

9.15

2

15 min.

Eenspannen Tuigpaarden limietklasse

9.30

3

25 min.

Provinsje Fryslan Prijs, eenspannen
tuigpaarden Fries Ras limiet klasse

9.55

4

15 min.

Eenspannen Hackney’s kleine maat limiet

10.10

5

20 min.

KFPS Nieuwelingen Competitie FINALE

10.30

6

15 min.

Eenspannen Hackney’s grote maat open klasse

10.45

7

15 min.

Tweespannen Tuigpaarden Ere klasse

11.00

8

15 min.

Eenspannen Fries Ras gereden door dames

11.15

9

15 min.

Eenspannen Hackney’s gereden door dames

11.30

10

15 min.

Enkelspan tuigpaarden gereden door dames

11.45

11 a

15 min.

PONY SHOW

12.00

12

15 min.

Young Riders Fries Ras FINALE

12.15

13

25 min.

Young Riders Hackney’s FINALE

12.40

14

20 min.

Young Riders Tuigpaarden FINALE

13.00

11 b

20 min.

PONY SHOW

13.20

15

20 min.

Eenspannen Fries Ras Ere klasse

13.45

16

15 min.

Eenspannen Tuigpaarden Ere klasse

14.00

17

15 min.

SHOW tractoren

14.15

18

10 min.

Eenspannen Hackneys, ereklasse kleine maat

14.35

19

20 min.

Nederlands kampioenschap fokmerries
tuigpaarden VTN

14.55

20

20 min.

Nederlands kampioenschap eenspannen
dekhengsten Fries ras

15.15

21

20 min.

Huldiging kampioenen en competitie winnaars

15.35

22

15 min.

Tweespannen Hackney’s Ere Klasse

15.50

23

15 min.

Show Rubriek onder het zadel Hackney’s, Fries
Ras,Tuigpaarden

16.05

24

15 min.

Tweespannen tuigpaarden Fries Ras

16.20

25

15 min.

Finale Anemone stallen competitie tuigpaarden
meerspannen

16.35

26

15 min.

De Grote Frank Roest Prijs

16.50

27

15 min

Future Guy’s

Uit de oude doos...

* Wijzigingen voorbehouden.
Bekijk voor het actuele programma op www.chdrogeham.nl

Voor het eerst op het terrein aan “de
Sannen” 1995

Pieter Henstra
Op bezoek bij erelid Pieter Henstra, met een kleine nieuwsgierigheid wie de man zou
zijn die wel zeker 25 jaar in het bestuur heeft gezeten van CH Drogeham. De man die
23 jaar penningmeester is geweest en die ervoor gezorgd heeft dat de entree van het
prachtige concours nog altijd vrij toegankelijk is voor het publiek. ”Onder het motto
van het volk voor het volk” En ook de man die structuur bracht in de financiën en er
mede voor zorgde dat vele sponsors ieder jaar weer hun steentje bijdragen.
1000 jarig bestaan Drogeham
Pieter vertelde dat in 1979 het duizend jarig bestaan van Drogeham gevierd werd en
dat Oebele Vries het eerste tuigpaardenconcours organiseerde. Daarna werd het alle
jaren georganiseerd en ontstond CH Drogeham die dit jaar zijn 40ste lustrum viert.
Het concours heeft drie locaties gehad, maar heeft uiteindelijk zijn bestaansrecht
gevonden op het mooie land van Allard en Tineke van der Wal.
Maar omdat je afhankelijk blijft van de weergoden is het belangrijk dat er altijd
gereden kan worden op de grasbodem. Pieter is toen op pad gegaan en heeft
meerdere sponsoren gevonden die alle € 5000,00 schonken en zo is het terrein
dubbel gedraineerd zoals het bij voetbalvelden ook gebeurd “het financiele
gebeuren was binnen twee weken geklaard” aldus Pieter, een ondernemer in hart
en nieren.
Anky Van Grunsven en Leontien van Moorsel
Ook wordt met een zekere trots verteld dat hij ervoor gezorgd heeft dat in 2004 het
jaar dat de Olympische Spelen in Athene waren hij Olympisch Kampioenen Anky van
Grunsven Leontien van Moorsel naar CH Drogeham heeft kunnen halen. Het heeft
zelfs op de voorpagina van de Telegraaf gestaan!
Van kleine jongen naar succesvolle man
Als kleine jongen uit een groot boerengezin wonende in Surhuizum en eigenlijk
best wel een goed lerend vermogen ging Pieter naar de Ulo, wat later de Mulo werd.
Het eerste jaar was hij een uitmuntende leerling, maar de jaren erna kwamen er
andere interesses en werd het leren op een laag pitje gezet. Vader Henstra vond
het genoeg en haalde Pieter van school en kwam zo terecht bij een veefokbedrijf in
Sneek en werd het “lyts feint” van het bedrijf. Vanuit deze familie kon Pieter naast de
werkzaamheden toch nog diverse diploma’s halen zoals diverse boekhoudkundige
opleidingen. Na 18 maanden in dienst te zijn geweest bij de Cavalerie is Pieter gaan
werken bij een bedrijf die de melkgeld afrekeningen deed. Maar uiteindelijk is hij
daar weggegaan en heeft diverse projecten gedaan waar het financieel niet altijd op
orde was en aan hem de taak om het weer op de rit te krijgen.
Zo gingen er meer projecten voorbij en uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen in
het betonstaal en heb ik Wadro opgericht. Ik wilde het klein houden maar dat is met
meerdere dingen in mijn leven niet gelukt, lacht Pieter. Zijn dochter en zoon leiden
het bedrijf nu en zelf zit Pieter wat op de beurs “je bent en blijft een ondernemer”
ook fietst hij regelmatig met zijn vrouw en geniet van de mooie dingen in het leven.

Gratis toegang en aansprekend programma
Concours Drogeham 1997

Concours Hippique Drogeham wordt mede mogelijk
gemaakt door vele sponsoren en vrijwilligers!
BEDANKT!
Glashandel & glasbewerking

■ Glazen (schuif)deuren
en -wanden
■ Glazen balustrades/
balkonhekken
■ Spiegels

Dé glas- en spiegelspecialist!

■ Spiegelwanden

365 dagen per jaar, dag en nacht, ook op feestdagen vervangen
wij elke soort en ieder formaat gebroken ruit door geheel Friesland!
Bij glasbreuk bel gratis 24-uur service: 0800 - 022 66 88

■ Glazen douchedeuren
en -cabines

De Bosk 28 • Harkema • Tel. 0512 - 36 24 23 • Fax 0512 - 36 49 40

www.glashandelhoekstra.nl

■ Isolerende beglazing

Groepsreizen op maa

nicolai verf
Drogeham

■ Keukenachterwanden

Met een groep één of meerdere dagen eropuit? Wij organisere
Wilt u een busreis reserveren of reist u liever per vliegtuig? Allee
of een compleet verzorgde reis? Het kan allemaal! Inspireren
vindt u op www.dalstra.nl/groepen of in onze nieuwe groe

sinds 1930

Individuele reizen

Een uitgebreid en gevarieerd aanbod eigen reizen door gehee
buiten. Per comfort class touringcar wordt u vanaf een opstap
buurt opgehaald en kan uw vakantie direct beginnen. Naast
rondreizen, stedenreizen en tuinreizen bent u bij ons ook op
voor fietsreizen, seniorenreizen en vliegreizen

0512-369030 / Molenweg 6 / Surhuiste
Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

LOKET-Buitenpost
KEI (Innovatiehuis)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

T 0512 - 36 98 00
E info@mookdenotaris.nl

I

www.mookdenotaris.nl
MOOKdeNotaris

MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL

www.dalstra.nl
Volg ons op
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Abiant is één van de grootste
uitzendorganisaties van het
Noorden. Dagelijks zijn ruim
2.000 Abianters voor ons aan
de slag bij diverse opdrachtgevers in verschillende branches:

Autoschade Anne van Kammen

Nieuw!

Autoschade | Vervangend vervoer | Caravan reparatie

Grensweg 7-9
9231 HT Surhuisterveen
0512 - 361693
info@autoschade-vankammen.nl
Ma. t/m vr.: 07:30 tot 18:00
Zat.: 09:00 tot 12:00

Voor al uw verzekeringen!!!
Geawei 1, 9284 TA Augustinusga Tel: 0512-352425 Fax: 0512-352444
info@nicolaiverzekeringen.nl

Uw slager weet
wat u lekker vindt!

Bent u op zoek naar een auto?
Kijk dan eens bij Waaksma
Auto’s. Wij bieden een groot
assortiment auto’s aan van
diverse merken.

Pavo Ease&Excel is o.a. verkrijgbaar bij:

Pieter Durksstraat 1 9108 MK BROEKSTERWOUDE Tel: 0511—42 18 74 / 06—51 00 64 62 info@pgwolters.nl

Altijd gratis vervangend vervoer
"1, LFVSJOHFO t 4DIBEFUBYBUJF t
3FQBSBUJF t 0DDBTJPOT t -1,
LFVSJOH t 1SPGFTTJPOFFM BEWJFT t
"VUPDMFBOJOH t "JSDP TFSWJDF t
0QIBBMTFSWJDF

TER ONDERST
Schildersbedrijf
VAN DE MAAG

www.autoschade-vankammen.nl

gww | groen | bouw
techniek| agrarisch | productie
transport en logistiek
Abiant Surhuisterveen
De Dellen 15
t 0512 22 04 40
infosurhuisterveen@abiant.nl

INNOVA
ATE HOEKSMA’S
SPORTV

a Auto’s
Waaksm ngend
rva
heeft ve iaal voor
spec
vervoer
olen
autorijsch

NIEU
bakwag W!
en verhuu
r
0OEFSIP
VE
van alle
merken!

Grote Hornstweg 2, Eastermar, Telefoon 0512 47 15 87

Oastkern 3 Kootstertillet0512 332 938t06 533 46 852t www.autowaaksma.nl

SIERBESTRATING | TUINHOUT | HOUTBOUW

Abiant.
DrachtenDat komt
0512 542544
goed.
www.totaalbestrating.nl
www.abiant.nl

WIST JE DAT...
... je voor slechts €150,- sponsor kan zijn
van dit prachtige evenement en ook jouw
logo hier volgend jaar kan staan?

Achtkarspelen,
aangenaam sportief!
Achtkarspelen heeft sport hoog in
het vaandel. Of het nu gaat om
topsport of breedtesport.
Achtkarspelen is trots op de jaarlijks
terugkerende topsportevenementen:
• De Profronde en de Centrumcross
van Surhuisterveen
• De Concoursen Hippique van
Buitenpost en Drogeham
• De Survivalrun van Kootstertille
Achtkarspelen beschikt over een
ruim en gevarieerd aanbod van
sportvoorzieningen. Van voetbal tot
tennis en van skatebaan tot
zwembad.

www.achtkarspelen.nl

De Buorren 17

T: 0512 - 33 10 19

9289 HD Drogeham

E: info@vanwieren.net

WWW.VAN W IEREN.NET

DENKEN
BOUWEN
LEVEN
BOUWBORD VAN DIJK 2017.idml 1

ZOOM 13 SURHUISTERVEEN
TELEFOON 0512 368 070
WWW.BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL
07-04-17 09:27

HOS Oil
TANKSTATIONS
OLIEHANDEL
TANKCARDSERVICE
CARWASH
TRUCKWASH

Harry Hartholt

Future Guys

Op bezoek bij de negentigjarige Harry Hartholt

Spectaculaire eindshow
The Furture Guys

Harry Hartholt, een bestuurder van het eerste uur van CH Drogeham. “Geboren
in Donkerbroek op een boerderij met 25 tot 30 koeien en een paar werkpaarden”
woont Harry nu al vele jaren in Drogeham. Zelf nooit gereden maar wel gefokt met
een merrie Jolanta (1959) uit de Sinaeda stam. Daar een dochter van is Kampioen
geworden in Groningen. In 1980 is Harry tijdens de oprichting in het bestuur
gekomen en hij was een alleskunner. Onder voorzitter Oebele Vries heeft hij het hele
verloop meegemaakt.

Het team staat onder leiding van Jan en Arthur van Osch en bestaat uit een groep
van zes jongelui die op speciaal daarvoor getrainde westernpaarden in een
spectaculair en razendsnel tempo de meest adembenemende stunts uithalen.

Eerst was er een simpele tent en geen tribunes en de vrouwen smeerde broodjes en
maakte soep. Alles was heel gemoedelijk “wat nu ook nog steeds hoog in het vaandel
staat” aldus Harry. Later kwam er een Vip tent en kwamen er ook tribunes en werd
het groter en groter. Oebele Vries was erg zuinig en bedacht altijd weer goedkope
oplossingen, zo wilde hij de borden voor het bekend maken van het concours groter
hebben. En toen bedacht hij dat er best aan de onder en aan de bovenkant van het
bestaande bord een latje getimmerd kon worden zodat het groter leek. Ook als hij
ergens goedkopere rozetten kon krijgen dan ging hij daarvoor.
In die tijd waren er ook vele sponsors die dan tien tot 25 gulden gaven, ook werd er
entree gevraagd. ACM was ook altijd een grote sponsor en in de begintijd kregen we
ook nog subsidie van Achtkarspelen, aldus Harry .Bij regen was het dan altijd weer
afwachten wat voor een publiek er kwam. Later is de entree gratis geworden. En dat
is nu nog steeds het geval.

Deze indrukwekkende show wordt geheel in amerikaanse stijl gegeven.
De wel bekende spectaculaire stunts uit de oude westernfilms en rodeo’s komen tot
leven waar u zelf bij bent. Sommige gevaarlijke stunts laten u het lef van de ruiter en
het vertrouwen tussen ruiter en paard zien.
Het team is alom bekend en treedt op in heel Europa. Zo gaven zij o.a. optredens in
Madrid, Milaan, Toulouse, Berlijn, Munchen, Luxemburg, Brussel, en natuurlijk ook
op menig evenement in Nederland.
Kom dit zien en beleven tijdens het concours Drogeham op 7 september a.s.

Wist u dat

- u voor € 50,- al donateur kunt zijn en
ons concours hiermee ondersteund?
- Dat onder de donateurs twee VIP
kaarten worden verloot?

Belangstelling?
Raadpleeg onze website
www.chdrogeham.nl of neem contact
met één van onze bestuursleden op.

Prijzengeld kwijt
De avond voor het Concours ging Oebele altijd het prijzengeld van de bank halen, zo
ook die avond. Maar op zaterdagmorgen kon hij het geld niet meer vinden, hij heeft
echt overal gezocht en de stress sloeg toe. En uiteindelijk na heel lang zoeken vond
hij het onder zijn bed, waar het veilig opgeborgen lag.
In 1983 groot spektakel
Piet de Boer van de praktijkschool voor de veehouderij in Oenkerk zorgde voor een
groot shownummer, hij kwam met wel 16 Friese paarden voor een rijtuig in de baan.
Dit was een geweldige gebeurtenis.

Uit de oude doos...

Harry kijkt terug op een mooie tijd in het bestuur en ziet uit naar het 40 jarige
bestaan!

Pony’s maken vele meters in strodorp van
CH Drogeham 2002

CH Drogeham ontvangt “gouden” Ankie van Grunsven
en Leontien van Moorsel 2004

c

c

Noarderein 7
9289 LG Drogeham
Tel. (0512) 33 19 55
info@dabdrogeham.nl
www.dabdrogeham.nl

BERESTERK

in Koel- & Vrieswerk
MIO 50i
PREMIUM!
Dankzij zijn moderne looks, compacte afmetingen, comfort
en zuinigheid is de Mio 50i de stadscooter bij uitstek!
Personaliseren? Dat kan! Houd je van stylish black ? Kies dan
de Mio 50i met Premium Black Pack. Houd je meer van bling
bling? Kies dan de Premium Clear Pack met helder chromen
accessoires. Kiezen wordt moeilijk !

MEER WETEN OVER DE MIO 50I PREMIUM?
GA NAAR : WWW.SYMSCOOTERS.NL

PREMIUM BLACK PACK
 Smoked windscherm
 Zwarte sierbeugelset
 Zwarte klapdrager
PREMIUM CLEAR PACK
 Helder windscherm
 Chromen sierbeugelset
 Chromen klapdrager

Molenweg 10A
Surhuisterveen

UW SYM DEALER :

Cor Hamstra Tweewielers
De Sânnen 8a 9289 HK Drogeham
Kraneweg 92 9718 JX Groningen
www.ch-scooters.nl

TH E S M A RT
CHOICE

0512-362898
info@koelenvrieshuis.nl

UW PEUGEOT SPECIALIST: NIEUW & GEBRUIKT

● APK
● Autopoetsen
● Financiering
● Lease
● Nieuwe auto’s
● Occasions
● Onderhoud
● Schadeherstel
● Takel & berging
● Tankstation

daadkracht in
zwaartekracht
daadkracht in
zwaartekracht

REINDERS & PARTNERS
GERECHTSDEURWAARDERS
BEZOEKADRES

Jan Binneslaan 2a
9231 CB Surhuisterveen
Onder één ervaren dak vindt u alles wat u
nodig heeft voor kraanverhuur tot grondOnderenéén
ervaren
dak vindt
u alles wat u
verzet
van
verreikers
tot hoogwerkers
heeft voor kraanverhuur tot grondennodig
transport.
verzet en van verreikers tot hoogwerkers
en transport.

TELEFOON

0512 58 33 70
FAX

0512 58 33 79

Grensweg 19
SURHUISTERVEEN
Grensweg 19
t 0512 - 36 15 42
SURHUISTERVEEN
i www.vrieswijk.nl
t 0512 - 36 15 42
i www.vrieswijk.nl

INTERNET

www.reindersgdw.nl
E-MAIL

info@reindersgdw.nl

VESTIGINGEN:

HOLWERD
VESTIGINGEN:
OOSTERWOLDE
HOLWERD
OOSTERWOLDE

Hoveniersbedrijf & tuincentrum “It Kampke”
Dalweg 9, Surhuisterveen
Tel. 06-50895007 - formidabele@hotmail.com

VERKOOPWAGENS
KOELWAGENS

V EA RAKNO G
OP
NS
E W
N AA GAE M
KOELWAGENS

in- en verkoop, en verhuur van verkoopwagens / koelwagens

A A N G E N A A M

Financiering snel geregeld!
(geen financiële screening nodig)

Wilt u hierover meer weten, maak dan een geheel vrijblijvende afspraak.
SnackwagenS • IJSwagenS • kaaSwagenS • OlIebOlwagenS • VISwagenS
kOelwagenS • lOempIawagenS • pOelIerwagenS • VleeSwagenS
kIppengrIllwagenS • explOItatIe Van mObIele caterIngSwagenS

Bezoek onze showroom alleen op afspraak.
Harm Smidswei 28-30-32-34, 9298 RD Kollumerzwaag
Mobiel 0620 13 20 21, E-mail: info@vankammen.nl,

www.vankammen.nl

Uw
adviseur,
overal
dichtbij!

Bij DE LEYEN in DROGEHAM vindt
u alles op het gebied van:
-

uw tuin
uw dieren
puikbeste dore’s en borgers
ijzerwaren/gereeds chappen
doe-het-zelf artikelen
agrarische produkten
huishoudelijke artikelen
bedrukking van bedrijfskleding
dealer gasflessen
bloemen/planten
enz. enz. enz.
Bestellingen kunt u ook plaatsen via:
Email: info@deleyendrogeham.nl
Tel.: 0512 - 331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!

EEN DROOMHUIS VOOR IEDEREEN
TOECK MAAKT HET KOPEN VAN EEN
NIEUWBOUWWONING LEUKER

ruiterhuis
joh. bosgra bv

Wij zijn er
voor u.

Bezoek ook
onze webwinkel

www.bosgra.nl

Het meest complete ruitersportcentrum
van het noorden voor ruiter, menner en paard!
2000 m2 kwaliteitsartikelen van o.a.
IDEAL, ANKY, PK, FAIRPLAY, ESKADRON, CAVALLO, BUCAS, SCHOCKEMÖHLE!

Alle dielnimmers in soad súkses tawinske
en it publyk in noflike dei

Dealer

Ideal

tuigen
en zadels

WWW.TOECK.NL

Ruime voorraad
en goed advies!

Böckmann 1,5 paardstrailer
al vanaf

€ 4.550,- incl. BTW
Ook het adres voor onderhoud,
Bovag-keuring en traileronderdelen

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp
Tel. (0511) 472025 Vrijdag koopavond

Surhuzum – 0512 – 366 077

Wij zijn er
voor u.

www.bosgra.nl
U kunt bij Nijboer Uitvaartzorg terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u dat
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u ook op een eerder moment al kunt kennismaken met ons? Steeds meer mensen denken
vóór hun dood al na over hoe hun eigen uitvaart eruit moet komen te zien. Zo voorkomen
zij dat hun dierbaren voor lastige keuzes komen te staan op het moment dat zij komen te
overlijden. Het kan veel rust geven om vooraf uw wensen te bespreken en vast te leggen.
Voor uzelf en uw nabestaanden. Nijboer Uitvaartzorg helpt u hier graag bij.

Wij zijn er
voor u.

Maak gerust een afspraak met ons om uw wensen te bespreken. Wij komen vrijblijvend bij
u thuis, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Nijboer Uitvaartzorg
Tillewei 11 A
9289 HB Drogeham
T 0512 - 33 14 20
E info@nijboeruitvaartzorg.nl
I www.nijboeruitvaartzorg.nl
Nijboer Uitvaartzorg is partner van Monuta
in de regio’s Drachten en de Friese Wouden.
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WONEN EN SLAPEN
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Uw partner voor:

Leveren en verwerken van:
Beton staal
Prefab wapening
Bouwstaal netten
Support-liggers
Schrepel 20 – 1648 GC – De Goorn
0229-543737
info@avenhornsvlechtbedrijf.nl www.avenhornsvlechtbedrijf.nl

Plattegrond
Concours Hippique Drogeham
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Geweldig familieterrein
Natuurlijk willen wij dat iedereen zich volop vermaakt tijdens het concours Hippique Drogeham. Op het
familieterrein wordt naast de kinderboerderij, nog verschillende activiteiten georganiseerd. Waaronder
de ponyritjes, kun je racen op de quadbaan, springen op de bungee trampoline, spelen in de ballenbak,
slingeren in de survivalbaan, klimmen op de kleefwand, verstoppen in de kruiptunnel en zijn er
verschillende springkussens aanwezig, dus schoenen uit en springen maar!
Deelname is gratis, maar wel op eigen risico.

JURY
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Een heuse kinderboerderij
op het familieterrein van
Concours Hippique in
Drogeham.
Tijdens het 40 jarig jubileum van CH Drogeham is er
veel vermaak in het strodorp/familieterrein.
Naast de traditionele oldtimer tractorshow, zand
sculpturen, springkussens en ponyritjes, wordt er
dit jaar een heuse kinderboerderij opgebouwd. Hier

Inrijden

bevinden zich een 70-tal bijzondere dieren in en
om de kinderboerderij. Op het erfje tref je o.a.: een
lamaatje, alpaca, ezel, pony, kalfje, biggetje, div.
soorten schaapjes en geitjes, ganzen, eenden, kippen
grote en kleine konijntjes en duiven op de til aan.
Het is een gezellige plek waar iedereen kennis kan
maken met diverse dieren. De dieren zijn te aaien en
mogen onder begeleiding gevoerd worden. In het
huisje zijn div. soorten konijntjes, cavia’s en kippen
te bewonderen. Je kunt dit alles bewonderen vanaf
10.00 uur tijdens het Concours Hippique Drogeham.
Noteer zaterdag 7 september alvast in de agenda.

Legenda
Parkeren deelnemers

Ambachten

Feesttent

Parkeren publiek

Ponyritjes

Eten

Parkeren fietsen

Springkussen

Bar

WC

Hoofdingang

Uterwei 4F
9283 XR Surhuizum

Raadsma wenst alle hippische
sporters veel succes!

KENNIS IS
KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

Mobiel 06-22945181
Info@annevanderschors.nl

Mobile kraan, Mini shovel, Shovel en Dumper

Cor Hamstra

Fok ook een topper met
Stal Chardon’s Kampioenen

tweewielers
Scooters & Bromfietsen

foto’s: Remco Veurink en Cally Matherly

De Sânnen 8a
9289 HK Drogeham
Tel.: 0512 - 332633
www.ch-scooters.nl

EISE 489
Winnaar Silver Bowl
2016 t/m 2019!!!
Paard van het Jaar
2017!!!

JURRE 495
3-voudig Kampioen
HK 2017, 2018 én
2019!!!

JULIUS 486
Nieuw op stal!!!
Zadel 89 pt
Mennen 89 pt
Tuig 93 pt

ontwerp:
www.stalchardon.nl | info@stalchardon.nl | +31 6 42 31 48 65

Advertentie Stal Chardon 2019 - A5 kleur.indd 1

20/02/2019 11:25

de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:

maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00

(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00)

vrijdag / zaterdag van 11:30 - 23:00
zondag 15:00 - 21:00

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*-

Al meer dan 90 jaar
uw bedrijfswagendealer
in Noord-Nederland
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Groningen

|

Verkoop
Verhuur / lease
Reparatie
Onderhoud
Spuiterij
Schadeherstel
Nieuwbouw
Hydrauliek

www.esatrucks.eu
Drachten | Marum

|

Veendam

Drachten

Surhuisterveen

Roden

WED OP
HET JUISTE
PAARD
Benieuwd wat wij
voor agrarische
ondernemers kunnen
betekenen? Neem
contact met ons op.

• Bouwmachines
• Steigerbouw
• Betonbekisting
• Toiletservice
• Evenementen

Dé verhuurspecialist van het Noorden!

HORSES2FLY VERZORGT
EXPORT EN QUARANTAINE
VAN UW PAARD(EN) OVER
DE GEHELE WERELD....
WWW.HORSES2FLY.COM

0900-74 74 747

sijperdaverhuur.nl

Ieswei 29 I 9258 CV Jistrum I Tel: +31 (0)6 274 760 70 I info@horses2fly.com

De Westereen

T (0512) 36 24 45
W www.dven.nl
E surhuisterveen@dven.nl

@dvenonline

Bezoekadres
Gedempte Vaart 14
9231 AV Surhuisterveen

Een sfeervolle bloemenwinkel aangevuld met prachtige
woonaccessoires! Tevens verzorgen wij exclusief bloemwerk
voor zowel particulieren als bedrijven.

Amfora Bloemen- en Woondecoraties
Groningerstraat 2B
9231 CL Surhuisterveen
Tel: 0512 – 361266
Amfora.surhuisterveen@gmail.com

Uw partner in
landbouwmechanisatie

QUARANTAINE I TRANSPORT I VLUCHT
horses2fly_zonderblokje.indd 1

23-02-15 14:31

Vestigingen in:

■ Stiens

Pluimveevangbedrijf Van der Veen BV

■ Gorredijk
■ Surhuisterveen

De Bosk 15
9281 NR Harkema
0512-362236
Pluimvee.veen@ziggo.nl

■ Elahuizen

www.broekens.nl

J de Haas Houtbouw
Paardenstallen op maat gemaakt, aangepast aan uw wensen.

Kwaliteit uit Friesland !
J. de Haas Houtbouw
West 80
9285 WD Buitenpost
0511- 541049

www.houtbouwdehaas.nl

ANCORA KOMT NAAR
DROGEHAM

Is een Nederlandse zanggroep uit Volendam, met name gericht op het
leven op zee als zeeman. De unieke mix van Shantymuziek, Irish folk
en een flinke dosis pop, waar Ancora mee op de proppen komt, maakt
veel enthousiasme los en weet ieder feestje op de kop te zetten.
Ze bestaat uit Harm Wolters, Patrick van Bree en Patrick Jongschaap.
Hun eerste drie albums (Vrij als de wind, Voorbij de horizon en Door
weer en wind) kwamen binnen op nummer-1 in de Album Top 100 en
werden met goud bekroond. De groep zong daardoor op festivals als
TROS Muziekfeest (op het plein) en het jaarlijkse Mega Piraten Festijn
in de Gelredome in Arnhem. Voor deze gelegenheden stonden ze op
het podium als De Piratentoppers.
Ga dit zien en beleven op 7 september a.s. in Drogeham tijdens het CH
festival. Voor kaarten raadpleeg www.chdrogeham.nl

GUUS BOKBAND

JANNES

Jannes - koning van de piratenhits
Het is maar moeilijk voor te stellen dat Jannes ‘pas’ 15 jaar in het
vak zit. Inmiddels staat de teller op negen reguliere albums, een cd
vol kerstliedjes en een oneindige reeks aan singles. Als we Jannes
moeten geloven is het einde nog lang niet in zicht. Zelf is hij erg nuchter
gebleven ondanks zijn grote successen. “Ik wil gewoon mijn fans steeds
weer van nieuwe liedjes laten genieten” aldus Jannes zelf.
Fans - het allerbelangrijkste voor jannes
Het allerbelangrijkste voor Jannes blijven zijn fans, zo laat hij altijd zijn
nieuwe werk horen aan een aantal fans horen, op deze manier blijft
Jannes benaderbaar en hij hoort graag de mening van zijn fans. Jannes
zal ook altijd muziek blijven maken voor zijn fans, “de een is bakker, de
ander werkt op kantoor en ik zing” zoals Jannes zelf zegt.
Kom dit en beleven tijdens het CH Festival. Klik op de voorverkoopsite
en bestel je kaarten. Doe dit wel op tijd.. want vol is ook echt vol.

GAATZE BOSMA
naast gitaarspelen ook goed kon zingen.

feest van herkenning, in sneltreinvaart komt het ene na het andere

Peter van der Ploeg. Peter van der Ploeg had snel door dat Gaatze

De band speelt superleuke Nederlandstalige muziek. De show is een

gitaarles niemand minder dan de gitarist van de band ‘De Kast’

wereld, met de De Guus Bok Liveband, bekend van TV.

Muziek is zijn leven, Gaatze Bosma kreeg vanaf zijn 8ste jaar

100% Nederpop: het leukste Nederlandstalige meezingfeest van de

bekende nummer voorbij. Tegelijkertijd is het karakter van de show

Nederlandstalige repertoire zingen.

luchtgitaarbattle met vrijwilligers uit het publiek en een duet sing-off.

Gaatze Bosma gaat tijdens Festival CH Drogeham zijn Friese- en

frontman Guus Bok veel interactie met het publiek. Zo is er een

hij zelfs een nummer 1 positie in de top 25 van Holland FM.

Naast dat het muzikaal gaaf in elkaar zit, heeft de band met unieke

Bloed, Zweet & Tranen. Met zijn lied ‘De laatste’ behaalde

een extra krachtig geheel.

Gaatze Bosma kreeg bekendheid door het SBS 6 programma

stoer, en rockt het stevig. De bezetting is standaard mét blazers voor

Kwaliteit gegarandeerd: Guus Bok is met zijn band anderhalf jaar de
huisband op televisie bij FoxSports geweest en hij staat met regelmaat
in line-ups met o.a. Miss Montreal, Racoon en Kensington.
Kom dit zien en beleven tijden het CH Festival op 7 september a.s. in
Drogeham. Voor tickets, raadpleeg de website www.chdrogeham.nl
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20:30
21:30 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 23:30
23:45 - 00:30
00:30 - 01:00
01:00 - 01:45

GUUS BOK BAND

TENT OPEN
GAATZE BOSMA
GUUS BOK BAND
ANCORA
GUUS BOK BAND
JANNES
GUUS BOK BAND

GAATZE BOSMA

ANCORA

TICKETS BESTELLEN? WWW.CHDROGEHAM.NL

ENERGIEZUINIG
GASLOOS
DUURZAAM

ZORGELOOS BOUWEN
COMFORTABEL WONEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u
alle mogelijkheden en woonstijlen

of bestel gratis onze brochure

VDM Woningen - De Buorren 40a - 9289 HH Drogeham - 0512-571234 - info@vdmwoningen.nl

Wij wensen alle deelnemers,
vrijwilligers en het publiek
een succesvol en geslaagd
evenement toe
deze activiteit is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
Stichting Spavo Fonds
Surhuisterveen

SPAVO FONDS
w w w . s t i c h t i n g s p a v o f o n d s . n l

De festival ploeg

De festival ploeg
Wat zou het CH Drogeham zonder de vrijwilligers zijn...
In gesprek met Andries Hoekstra die al sinds jaren vrijwilliger is.
Naast het hoofdbestuur zijn er meerdere commissies die allen
hun eigen taak hebben om het Concours zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Jan van der Meer - Algemeen directeur

Dé groene bouwer van
Achtkarspelen
VDM Woningen staat bekend als bouwer van duurzame, hoogwaardige en
energiezuinige woningen. Maar vanaf dit jaar is ook onze productie in de
fabriek zeer duurzaam en energiezuinig.

Zo zit Andries Hoekstra in de festivalploeg met vrienden en diens
vrienden, het is een grote familie geworden.
“Het hele randgebeuren, zoals de tenten, velden en het feest met
daarbij de catering” behoort tot onze taak, aldus Hoekstra.
Over de gezelligheid valt niet te twisten, tijdens een vergadering
met hapjes en drankjes werd over en weer gepraat en iedereen is
verantwoordelijk voor hun eigen taak. En onder het motto “met en
voor het dorp “ gaat het 40 jarig bestaan van CH Drogeham weer een
mooie happening worden.

Algemeen directeur Jan van der Meer laat weten: ‘Binnenkort gaan
wij onze fabriek opnieuw openen. De daken van onze fabriek zijn de
afgelopen periode voorzien van maar liefst 3200 zonnepanelen en de
fabriek is volledig geïsoleerd waardoor we zeer energiezuinig zijn. Ook
hebben we geïnvesteerd in twee geautomatiseerde productielijnen voor
onze prefab houtskeletbouwelementen.´
VDM Woningen verbruikt minder stroom dan de 3200 zonnepalen met
elkaar opleveren. Dit betekent dat VDM Woningen terug levert aan het net
van Drogeham. ‘Anderen maken dus ook gebruik van onze groene stroom

Dixie ritje

Tijdens het opruimen van het terrein en ook de dixie’s, is het Andries
zijn vader overkomen dat hij een dixie zeker wel 40 meter verzet had
en toen tot de conclusie kwam dat er nog iemand in de dixie zat.
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en kon de man rustig het
terrein verlaten, maar zal zijn avontuur niet snel vergeten.

en onze gasten kunnen voor het kantoor hun elektrische auto opladen
aan de laadpaal.’ geeft Jan van der Meer aan.
Naast dat VDM Woningen met al deze energiemaatregelen nu echt de
groenste bouwer is van de gemeente Achtkarspelen, ondersteunt de
organisatie ook al meerdere jaren evenementen in eigen dorp. Van
der Meer: ‘Het is prachtig om een bijdrage te kunnen leveren aan een
landelijk evenement als Concours Hippique Drogeham, wat dit jaar
alweer haar 40-jarige jubileum viert.’ VDM Woningen zet tevens een
aantal medewerkers in om samen met het bestuur en alle vrijwilligers het
evenement voor te bereiden.
www.vdmwoningen.nl

Uit de oude doos...

Nieuwe terrein an de “Hamsterpein” en
voor de eerste keer een feestavond 2007

Concours op zondag redding voor
CH Drogeham 2015

FESTIVAL
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JANNES / ANCORA /
GUUS BOK BAND / GAATZE BOSMA
MEER INFORMATIE: WWW.CHDROGEHAM.NL

Hoofdsponsors:

GUUS BOK BAND

GAATZE BOSMA

ANCORA

